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Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór  i transport  odpadów komunalnych  

z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 

Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1834 r.     

z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1 

Dlaczego Wykonawca powinien wskazać instalacje, do których przekazywane będą odpady 
komunalne z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn (zał. nr 12 do formularza oferty), skoro 
Wykonawca nie podpisuje umowy z instalacją. 
  
Obowiązek wskazania instalacji w przetargu na odbiór odpadów należy do Zamawiającego.  
Gmina jako Zamawiający jest zobowiązana do wskazania instalacji, do których podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany będzie je przekazać 
(art.6d ust.4 pkt.5 i 6F ust. 1a pkt.5 u.c.p.g.)   
  
Art. 6d. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia określa w niej w szczególności: 

…….. 

„5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady – w 

przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli 

nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku 

udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w 

przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest 

wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;” 

Art. 6f. 

„1a. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nie-ruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności: 
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…….. 

5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady 

komunalne; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 

możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotu zamówienia na „ Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn”. Zgodnie z opisem przedmiotu 

rozdział III  pkt. 1 ppkt. c oraz pkt. 2 ppkt. 2,  Zamawiający wymaga posiadania umowy  z 

Regionalną Instalacją do Przetwarzania  Odpadów Komunalnych, gdzie będą przekazywane stałe 

odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Pytanie 2 

Dlaczego formularz oferty zawiera rozliczenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, skoro nowelizacja ustawy u.c.p.g. nakazuje rozliczanie za odbiór 1 tony każdego 

kodu odebranych odpadów?  

  

w Art. 6f Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)  
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

 „3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.  

4. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi 

stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik nr 2- formularz ofertowy 

. 

 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 04.11.2019r. do godz. 08:00. 
 

Z upoważnienia: 

Zastępca Burmistrza  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


